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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Kovács-Tanács IstvánnéKovács-Tanács Istvánné

KAPOCS Népfőiskola, Mórahalom
„A népfőiskola szolgáltatásaival 

kapocsként összeköti a kultúrát és a gazdaságot”

„Népünk hite szerint, minden 

egyes búzaszem magán viseli Jé-

zus Krisztus képét. E  jel valósá-

gának jussán a búza munkása, 

a  földműves ember Isten után 

az első a Földön.”

(Bálint Sándor nyomán)

Mórahalomról

Csongrád megye szellemi ar-

culata több évszázados történelmi 

fejlődés eredményeként sajátsá-

gosan alakult a régió speciális vol-

tának köszönhetően, hiszen a dél-

keleti országrész eltérő kultúrák, 

vallások, földrajzi térségek találko-

zópontja. A megyeközpont Szeged, 

a  19. században fejlődött igazi eu-

rópai nagyvárossá, a  múlt század 

utolsó harmadától napjainkig a 

térséget éltető társadalmi, földrajzi 

és történelmi tényezők szerencsés 

együtthatására lényegében minden 

olyan intézmény megépült, ami az 

európai normák szerinti nagyvá-

rossá tehette Szegedet, és ezek a 

fejlesztő energiák sugároztak ki a 

környékbeli településekre is.

Mórahalom dinamikus fejlő-

désével és lendületes munkájával 

a kistérség egyik vezető városává 

vált. A  Mórahalmi járás Csongrád 

megye délnyugati részén, a  szerb 

határ mentén fekszik, melynek 

gazdasága fejlődő. Az adottságok 

közül kiemelkedik a szénhidro-

gének bősége, a  termálvíz vagyon, 

a tiszta környezet, a kiterjedt fenn-

tartható tanyai gazdálkodás lehető-

sége, a  homoki borvidék, az állan-

dóvizű tavak, a  különleges élővilá-

gú láprétek és mocsarak, valamint 

az erdősített területek.

A  város teljes igazgatási terüle-

te 8314 ha, melynek jelentős része 

(8003 ha) külterület, sűrűn lakott 

tanyás térség. Lakóinak száma 

6000 fő körül mozog.

Mórahalom gazdag történelmi 

hagyományokkal, kulturális élettel 

rendelkező város, programjai nem-

csak a város lakosságát szolgálják, 

hanem számos turista érdeklődé-

sét is felkeltik.

Mezőgazdasági kisváros, mely 

sajnos gyenge termőhelyi adottsá-

gú homokvidéken található. A  me-

zőgazdasági tevékenység döntő 

mértékben befolyásolja az emberek 

életkörülményeit, amelyhez a ta-

nyai létből fakadó hátrányok is tár-

sulnak. A térségben, beleértve a ha-

táron túli területeket is, a mezőgaz-

dasági dominancia a jellemző, mi-

közben nem volt olyan intézmény, 

szervezet, amely vállalta volna a 

mezőgazdaságban élők folyamatos 

oktatását és továbbképzését, pedig 

az új technológiák megismerése 

elengedhetetlen, nélküle olyan pi-

aci hátrányok keletkeznek, amelyek 

megpecsételik az itt élők sorsát.

Mórahalom gazdag kulturális 

örökségének és hagyományainak 

köszönhetően, erős lakóinak iden-

titástudata, aktív a civil társadalom. 

A város támogatni kívánja az egyén 

fejlődését, törekszik rá, hogy kultu-

rális, szabadidős és oktatási létesít-

ményei minél jobban kiszolgálják 

az itt lakók igényeit. Mórahalom 

életében fontos szerepet töltenek 

be az alulról jövő közösségi és ön-

kéntes kezdeményezések, melyek 

támogatása – működésük bátorítá-

sa helyi szervezetekként – kiemelt 

feladat.

A  városnak a határ menti el-

helyezkedésből is adódóan erős 

gazdasági, társadalmi és kulturális 

kapcsolatai vannak Szerbia határ 

menti magyar településeivel. Az 

együttműködés keretében számos 

határon átnyúló közös fejlesztés 

megvalósításában vett részt Mó-

rahalom. A  város célja e kapcsola-

tok megerősítése, kibővítése által 
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Kovács-Tanács Istvánné

a közös fejlesztések és programok 

számának növelése, az együttmű-

ködések konkrét, a  helyi gazdaság 

számára is kézzelfogható ered-

ményekkel járó fejlesztése. Ennek 

megfelelően a kapcsolatok aktivitá-

sa mellett cél azok eredményessé-

gének javítása is.

A népfőiskola együtt-
működő települései

Népfőiskolánk alapítói határon 

innen Mórahalom, Ásotthalom, 

Domaszék, Röszke és Zákányszék. 

Minden településre jellemző a ki-

terjedt, nagy tanyavilág, a  mező-

gazdasági termelés és az arra épülő 

ipari szolgáltatások dominanciá-

ja. Jelentős természeti értékekkel, 

erős kulturális élettel és civil élettel 

büszkélkedhet minden település.

A trianoni határrendezés követ-

kezményeként a határvonalon túlra 

került magyar településeken élők 

– legyőzve az elszakadást  – szoros 

kapcsolatot ápolnak egymással: ezt 

alapul véve csatlakozott népfőisko-

lánk alapítóihoz Királyhalom, Hor-

gos és Magyarkanizsa. Mindhárom 

település 80-90%-ban magyarok 

által lakott. Fontosnak érzik a ha-

gyományok ápolását, magyarságuk 

megtartását és erősítését, az ösz-

szefogást. Itt is a mezőgazdaság a 

fő megélhetési forma, bár Magyar-

kanizsa nagyságából kifolyólag sze-

rény iparral is rendelkezik.

A népfőiskola fő célja

A bevont települések mind egy-

azon földrajzi, természeti, népraj-

zi területhez tartoznak, melyeket 

Trianon választott el egymástól. 

A vajdasági települések ezer szállal 

kötődnek az anyaországhoz, a  kö-

zös gyökerek felidézése kiemelt cél.

Ezeket a kapcsolatokat kívánjuk 

erősíteni, valamint Szerbia EU-s 

csatlakozásához kapcsolódóan se-

gítséget nyújtani képzéseinkkel, 

előadásainkkal. Népfőiskolánk a 

közösségépítés mellett növelni kí-

vánja célcsoportjainak személyes 

és szakmai műveltségét is.

Mórahalom a közösségteremtést 

és fejlesztést tűzte ki célul helyi és 

térségi szinten az együttműködő 

települések bevonásával, az új is-

meretek és tudás átadása, illetve az 

értékek megőrzése és továbbvitele 

által. Kiemelt fontosságú a keresz-

tény értékek, az összetartozás fon-

tosságának erősítése, a  hagyomá-

nyos gazdálkodási formák, nemzeti 

kultúránk, hagyományaink, a  ma-

gyar nyelv ápolása és megőrzése, 

a  gazdatársadalom szakmai képzé-

se. A  népfőiskola szolgáltatásaival 

kapocsként összeköti a kultúrát és 

a gazdaságot.

Célcsoportunk a nyolc bevont 

település lakossága, ezen belül ki-

emelten a gazdatársadalom.

E  települések közös társadalmi 

jellemzője a római katolikus vallás, 

a tanyai létből fakadó sajátosságaik, 

a mezőgazdasági dominancia.

Szolgáltatásaiban a kialakítandó 

népfőiskola alapul veszi az orszá-

gos, elismert népfőiskolák képzési 

rendszereit, kiegészítve a helyi sajá-

tosságokkal és értékszemlélettel.

Látogatás az OMÉK-ra – a kiállítás egy részlete

Alapító rendezvény 2017. május 10., Harangozó Imre néprajzkutató látható a fotón
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Kovács-Tanács Istvánné

A népfőiskola alapítá-
sától napjainkig

2017. május 10-én Lezsák Sán-

dor elnök úr, Kary József igazgató 

úr, az együttműködő nyolc tele-

pülés vezetői, a  civil szervezetek 

képviseletében pedig a Nagycsalá-

dosok Egyesülete és a Mórahalmi 

Gazdakör vezetői szentesítették azt 

az Alapító Okiratot, mely a követ-

kezőket tartalmazza:

„A  homokhátság dolgos embe-

rét a keresztény értékrend szerinti 

élet, az egymáshoz való tartozás 

tudata, a  hagyományos gazdálko-

dási formák megőrzése, a  magyar 

nyelv és a nemzeti kultúra ápolása 

jellemzi.

Mórahalom Városi Önkormányzat 

együttműködő Partnereivel

nemzeti örökségünk megőrzése,

a felnövekvő generációk erkölcsi, 

szellemi és testi fejlődése,

az önszerveződő csoportok segíté-

se érdekében megalapítja a

„KAPOCS” NÉPFŐISKOLÁT.”

Ezt követően számos program-

mal indultunk el a közös úton azon 

cél felé, melyet kitűztünk magunknak.

– Az érdeklődő gazdákat orszá-

gos szakmai kiállításokra vittük el 

Hódmezővásárhelyre és Budapest-

re, ahol ismereteik, kapcsolataik 

bővítésére volt lehetőség.

– Igényeikre alapozva két éves 

előadássorozatot állítottunk össze, 

melyet 2018 januárjában indítot-

tunk útjára.

– Értéktárakat bemutató kiál-

lítást szerveztünk, illetve vettünk 

részt azokat bemutató rendezvé-

nyeken. A  NMI Művelődési Inté-

zet Csongrád megyei irodájának 

köszönhetően Mórahalom lehetett 

a helyszíne az értéktárakkal, érté-

kekkel kapcsolatos konferenciának, 

melyen együttműködő partnere-

inkkel közösen mutathattuk be ér-

tékeinket, értéktárainkat.

– Horgoson, egy nemzetközi 

rendezvényen az oda érkező ven-

dégek, látogatók szintén megis-

merkedhettek a magyarországi öt 

település szépségeivel és értéktá-

raival.

– Az alapító három vajdasági 

település nem rendelkezik érték-

tárral, így őket is bevonjuk határon 

túli értékfeltáró munkánkba. Szá-

mos olyan kinccsel rendelkeznek, 

melynem lenne jó, ha feledésbe 

merülne.

• Így a fi atal generációk meg-

ismerhetnék a 86 éves söprűkötő 

magyarkanizsai Kriska Feri bácsit, 

aki 63 éve folytatja hagyományos 

mesterségét.

• A  királyhalmi és környékbe-

li gyerekeken kívül akár mások is 

megőrizhetnék emlékezetükben a 

királyhalmi vasútállomás épületé-

hez kapcsolódó fontos történelmi 

eseményt – hiszen 1883-ban itt fo-

gadhatták I. Ferenc József császárt, 

aki Szeged újjáépítését, valamint 

az Ásotthalmon található, Bedő 

Albert Erdészeti Szakközépiskolát 

(akkor Erdőőri Szakiskola) tekin-

tette meg.

• A  horgosiak, a  környékbeliek 

megismerhetnék a Kárász család 

történetét, valamint, hogy Bartók 

Béla Horgoson kezdte gyűjtőmun-

káját.

Népfőiskolánk értékgyűjtő 

munkája – ezek feltárásával, meg-

ismertetésével – nagy szerepet kap 

a jövőben.

Nagyon fontos minden terüle-

ten a kapcsolatok erősítése, az előt-

tünk járók tapasztalatának, tudá-

sának megismerése, az együttmű-

Határon túli értékeink; Kriska Ferenc 
magyarkanizsai söprűkötő, 86 éves, 
63 éve köt söprűket

Ásotthalom, Mórahalom, Zákányszék, Röszke, Domaszék értéktárait mutattuk be 
az Aranyszöm Rendezvényházban (Mórahalom)
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Kovács-Tanács Istvánné

ködés. Több éve, évtizede működő 

népfőiskolák segítették munkánkat 

azzal, hogy egy-egy programjuk 

eredményeként létrejött kiállítása-

ikat rendelkezésünkre bocsátották. 

Ennek köszönhetően az újkígyósi 

Ipolyi Arnold Népfőiskola ’56-os 

kiállítását és az agyagosszergényi 

Közi Horváth József Népfőiskola 

rajzkiállítását mutathattuk meg az 

érdeklődő mórahalmiaknak. (Az 

ezekről készült írások a mórahalmi 

Tükörképben jelentek meg, a  Mel-

lékletben a Szent László Katolikus 

Általános Iskola cikkét olvashat-

juk.)

Civil szervezetként a mórahal-

mi Biokertész klub is azon partne-

reink közé tartozik, akikkel közös 

programokat szervezünk. Egyezte-

tések, témák választása után elin-

dítottuk ismeretterjesztő előadás- 

sorozatunkat, melynek első vendé-

ge Maurer Oszkár borász volt, aki 

a Vajdaságból érkezett hozzánk. 

Megkóstolhattuk borait, ittuk a 

szavait. Jó borászhoz és jó ember-

hez méltón szerényen, alázattal 

beszélt hivatásáról, a  szőlőhöz, 

borhoz való kötődéséről, a  bioker-

tészkedés előnyeiről, arról, hogy 

vannak olyan ültetvényei, melyeket 

a mai napig kézzel és lovas ekével 

művelnek, hogy a világon a legré-

gebbi, 1880-ban telepített kadarka 

ültetvény is az övék. Lexikális tudá-

sa, életszemlélete, magyarságtuda-

ta, nagyszerű előadásmódja min-

denkit elvarázsolt.

Vajdasági kapcsolatainkat erő-

sítendő, elhívtuk a horgosi Honis-

mereti klub általános és középis-

kolás tagjait, akik gyűjtőmunkájuk 

eredményéről mutattak be prezen-

tációkat általános iskolásoknak és 

felnőtteknek. Példaként állítottuk 

őket, akik időt, energiát nem kí-

mélve járták be Horgos határát, 

hallgatták meg az idős emberek 

visszaemlékezéseit, gyűjtötték a 

régmúltról szóló legendákat, infor-

mációkat, majd azt témánként fel-

dolgozva előadásokat készítettek.

Dr. Juhász Antal néprajzkutató 

fotókiállítását is elhoztuk Móra-

halomra, hiszen az 1964 és 2000 

között készült fotók egy része váro-

sunkban készült. Párhuzamba állí-

tottuk a több évtizedes néprajzku-

tatói gyűjtés lehetőségeit, eszközeit 

és eredményeit a horgosi fi atalok 

munkájával, tapasztalataival.

A  fotókiállítással együtt öt te-

lepülés értéktárait is bemutattuk a 

hozzánk ellátogató helyi általános 

iskolásoknak.

Programok 2018-ban

2017-et Prónai István előadá-

sával zártuk, ahol ehető vad- és 

egyéb különleges növényekkel is-

merkedhettünk meg, kóstolással 

egybekötve.

2018-at Bánvölgyi Helga, Egy-

szerű házi gyógymódok a gyógy-

növények és házi készítésű natúr 

kozmetikumok világából című 

programjával indítottuk.

Határon túli partnereinkkel 

közösen emlékeztünk meg a Ma-

A horgosi Fülemüle lánykórus fellépése az Aranyszöm Rendezvényházban

Horgosi Honismereti Szakkör 
tagjainak előadása
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Kovács-Tanács Istvánné

gyar Kultúra Napjáról, mely igazi 

közösségformáló rendezvénnyé 

nőtte ki magát. Magyarkanizsáról 

gyönyörű kézimunka kiállításnak, 

Horgosról és Királyhalomról – a 

fellépő gyerekeknek köszönhetően 

– nagyon színvonalas, népi kultúrát 

bemutató előadásnak lehettünk a 

részesei.

Februárban generációk közötti 

kapcsolatot erősítendő, farsangi 

foglalkozást tartottunk, melyen a 

kézműveskedés, farsangi szoká-

sok felelevenítése mellett csörö-

gét is sütöttünk. Ennek a fánknak 

nagy hagyománya van vidékünkön, 

örömmel próbálták készítését gye-

rekek és fi atalok egyaránt.

Takarónövények használata a 

kertészkedésben címmel Kökény 

Attila biokertész előadását hallhat-

tuk még februárban, mely nagy ér-

deklődésre tartott számot a bioker-

tészek körében. Sok-sok hasznos 

tanácsot osztott meg a nagyszámú 

érdeklődővel előadónk, akivel sze-

retnénk folytatni az együttműkö-

dést, hiszen nagy rá az igény.

Feledhetetlen élményt nyújtott 

február végén a Hazajáró közön-

ségtalálkozója, melyen Kenyeres 

Oszkár és Jakab Sándor képekkel, 

fi lmrészletekkel illusztrált előadás-

sal vezetett be bennünket a műsor 

kulisszatitkaiba.

Határon túli kapcsolatain-

kat erősítendő vettünk részt az 

1848/49-es forradalom és szabad-

ságharc tiszteletére rendezett hor-

gosi megemlékezésen márciusban. 

Szintén e hónapban egy másik ala-

pító településünkön, Ásotthalmon 

is képviseltette magát népfőisko-

lánk. Értéktárainkat mutattuk be 

egy kiállítás és a hozzá kapcsoló-

dó beszélgetés és kóstoltatás kere-

tében.

„Egy kis hazai…” címmel szer-

veztünk egy kötetlen programot, 

melyre bárki elhozhatta bemutatni, 

megkóstoltatni saját készítésű fi -

nomságait – legyen szó sütemény-

ről, lekvárról, sajtról. A résztvevők 

megosztották egymás között az el-

készítés fortélyait, a recepteket, de 

gazdát cseréltek a plusz vetőmagok, 

virághagymák és gazdálkodási öt-

letek is.

Gyöngyösi Sándor biogazdál-

kodó, bio-gyógygomba termesztő 

előadása szintén nagy érdeklődésre 

tartott számot. Megismerkedhet-

tünk többek között a ganodermá-

val, a  belőle készült kivonattal és 

annak hasznosításával.

Előadássorozatok

2018-ban három éven át tartó 

szakmai előadás-sorozatok indul-

nak EFOP-os támogatásoknak kö-

szönhetően, melyek a gazdálkodók, 

házi gazdálkodást folytatók friss 

információhoz való hozzájutását 

segítik.

Előadássorozataink:

• Házi gazdálkodási ismeretek

• Hogyan termeljük a Homok-

hátság kincseit?

• Önképző kör fi atal gazdák ré-

szére

Hazajáró

Magyar Kultúra Napja alkalmából a Magyarkanizsai Madeira Kézimunka Kör 
kiállítása az Aranyszöm Rendezvényházban (Mórahalom)
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Kovács-Tanács Istvánné

Emellett folytatódnak az isme-

retterjesztő előadások, hagyomány-

őrző programokat indítunk, népfő-

iskolánk települései kulturális mű-

sorok keretében mutatkoznak be. 

TOP-os keretek között Ismeret és 

tudásbővítő előadásokat is szerve-

zünk, melyek több területet ölelnek 

fel – az igényeknek megfelelően.

Ízelítő kínálatunkból:

• A mese segítő ereje – mesete-

rápiás foglalkozás

• Értéktárak kezelése – szakmai 

értekezlet civilekkel

• Hajtatásos zöldségfélék nö-

vényvédelme

• Zöldségfélék betárolása I. Tá-

rolás előtti kezelések

• Szárításra alkalmas növények 

és fajtái – felkészítő előadás gazdák-

nak a kialakítandó Szárító üzemhez

• Zenére hangolva – komolyze-

nei est Mórahalomról elszármazott 

előadóval (fuvola)

• Forraltbor-főzőverseny és Ho-

mokháti Szakajtó

• Szárításra alkalmas növények 

termesztéstechnológiája, vetésfor-

gó-felkészítő előadás gazdáknak a 

kialakítandó Szárító üzemhez

• Utazás a Keceli virágkiállításra

Értékfeltárás, értéktár 
Mórahalmon

Mórahalom Város Képvise-

lő-testülete a 237/2013. (VI. 6.) Kt. 

határozatában döntött a Mórahal-

mi Települési Értéktár Bizottság 

megalakulásáról.

Első döntésük értelmében 2014. 

március hónapban a következő ér-

tékek kerültek be a Mórahalmi Ér-

téktárba:

• Homokháti méz: a  Homok-

hátság éghajlatának, a  napsütéses 

órák magas számának köszönhe-

tően a méz kiváló, elismert minő-

ségű

• Mórahalmi savanyúság: a Ho-

mokhátságon termesztett növé-

nyekből, hagyományos erjesztés-

sel és hidegen savanyítással állít-

ják elő

• Mórahalmi kézzel készített 

száraztészta: a helyi hagyományok-

ra építve hagyományos módsze-

rekkel, kézi technológiával készí-

tik a jól bevált tésztafélék mellett 

a modern ízesítésű és kiszerelésű 

tésztákat.

• Mórahalmi kecskesajt: a  táp-

lálkozásban betöltött szerepén 

túl jótékony hatású a különböző 

betegségek gyógyításában, alkal-

mas az anyatej pótlására, kiváló 

szépségápoló szer. Településün-

kön elkészítésére hagyományos és 

modern eljárásokat egyaránt alkal-

maznak, fűszerezéséhez helyben 

termett zöldfűszereket használnak. 

Készítésével fenntartják a hagyo-

mányos kultúra továbbélését, vala-

mint annak modern táplálkozással 

való ötvözését.

• Bivalyfesztivál (2017-ben ki-

került a tárból)

• Homokháti Sokadalom: 2003 

óta minden nyáron 3 napon ke-

resztül kínál hagyományőrző, köz-

művelődési, gasztronómiai, szó-

rakoztató programokat a helyi la-

kosságon túl a járásból, az ország 

más tájairól és külföldről érkezett 

vendégeknek

• Nagyszéksósi Bivalyrezervá-

tum: a  2008-ban létrehozott rezer-

vátummal a cél az volt, hogy az ott 

tartott állatok segítsenek vissza-

állítani az eredeti természeti kör-

nyezetet, tisztítsák meg a nádtól 

a Nagyszéksós-tavat és környékét. 

Ezáltal a visszanyert szabad vízte-

rület elősegítette a területet elha-

gyó madárvilág visszatérését, új 

fajok megjelenését valamint a ta-

virózsa újra szaporodását. A bivaly 

a paraszti kultúrában ezen a vidé-

ken is a gazdaság mindennapos és 

hasznos szereplője volt.

• Rózsa rétes: a  Homokhátsá-

gon úgy tartják: a  rétes a sütemé-

nyek királya, mivel régen csak na-

gyobb ünnepek alkalmával került 

az asztalra. A  hagyományos rétes 

receptje generációról generációra 

öröklődött… így történik ez a Ró-

zsa családban is. A  mai napig ha-

gyományos recept alapján, a bevált 

töltelékek mellett már új, különle-

ges töltelékekkel készítik a több ré-

tegű, leveles rétest.

Az értéktárban az agrár-és élel-

miszergazdaság, valamint a turiz-

mus és vendéglátás kategória gaz-

dagodott.

Kissor Ásotthalom külterületi része, tanyaközpontja. Ott található egy közösségi 
hely – Szent Gellért Közösségi Ház – itt volt a fenti 5 település értéktárainak kiál-
lítása, kóstolóval egybekötve



80

 w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Kovács-Tanács Istvánné

2016-ban újabb kincsekkel bő-

vül az értéktár:

• Szent Erzsébet Mórahalmi 

Gyógyfürdő: országos jelentőségű, 5 

csillagos minősítéssel, egész évben 

üzemelő gyógyfürdő, mely a város 

turizmusának alapja, legfőbb vonz-

ereje. Komplex egészségturisztikai 

szolgáltatást kínál, lehetővé téve ez-

zel a prevenció mindhárom fokozatát

• Tanaszisemlyék: a  terület szá-

mos ritka növénnyel és állatfajjal 

büszkélkedhet, melyek között vé-

dettek és fokozottan védettek is 

találhatóak

• Madarász-tó: az elmúlt évszá-

zadok alatt szinte semmit nem vál-

tozott a tó, mellyel kapcsolatosan az 

egyik legnagyobb feladat a hatalmas 

tündérrózsás megőrzése. A  terü-

leten 122 védett és fokozottan vé-

dett élőlény található. A tó jelentős 

nagyságú gyepterülettel érintkezik, 

legértékesebb része a tómeder és 

annak keskeny szegélyzónája.

• Csipak semlyék: a  terület szin-

tén jelentős természeti értékek őr-

zője. A  semlyék növény- és állatvi-

lága rendkívül változatos, melyek 

között igazi ritkaságok is fellelhetők.

Itt jelentősen a természeti kör-

nyezet kategória tartalma erősödött.

Mórahalom a következő érté-

keket javasolta a megyei értéktár-

ba: Homokháti Sokadalom, Rózsa 

rétes, Nagyszéksósi Bivalyrezer-

vátum. Mindhárom be is került 

Csongrád megye értéktárába.

A Mórahalmi Értéktár Bizottság 

2016-ban megvalósított tevékeny-

ségei, melyek a település értékeinek 

védelmét és az értékmentő munka 

mind szélesebb körben történő el-

terjesztését szolgálták, a  követke-

zők:

• Csíkszentmártonban és Teme-

rinben segítették az értékek feltárá-

sának folyamatát.

• Kisfi lm készült a Települési 

Értéktár elemeinek bemutatása 

céljából, mely megjelent a Móra-

net televízió műsorában, valamint 

a városi weboldalon folyamatosan 

hozzáférhető és megtekinthető. 

(morahalom.hu/morahalmi_ertek-

tar_-_video)

• 2016. augusztus 20-án Mó-

rahalom is kiállította értékeit a 

Csongrád megye értékeit bemutató 

ünnepségen az Ópusztaszeri Nem-

zeti Emlékparkban

• A  Mórahalmi Móra Ferenc 

Általános Iskola egy csapattal 

részt vett a Csongrád Megyei Ér-

téktár által meghirdetett vetélke-

dőben.

• A  Mórahalmi Települési Ér-

téktár aktívan részt vesz a Hungari-

kum mozgalomban és több ponton 

kapcsolódik a Csongrád Megyei 

Értéktár tevékenységéhez.

2017-ben újabb értékekkel bő-

vült a mórahalmi „kincsesláda”:

• Victoria Sportegyesület – mó-

rahalmi ugrókötelesek: 1997-ben, 

a  semmiből indultak, néhány ha-

gyományos kender kötéllel, 8-10 

lelkes gyerekkel. Mára több mint 

70-en hajtják Mórahalmon rend-

szeresen a kötelet, akik közül a 

legfi atalabbak még ovisok, a  leg-

idősebbek már főiskolások, egyete-

misták, sőt vannak, akik már mun-

kába álltak. Több mint 10 éve nincs 

olyan magyar bajnokság, sőt 2007 

óta Európa- és világbajnokság se, 

ahol nem áll mórahalmi versenyző 

a dobogón.

• Mórahalom helyismereti ki-

adványai: a  település történetét 

feldolgozó kiadványok méltán ke-

rültek be az értéktárba, hiszen a 

múltat ölelik fel, őrzik meg és adják 

át generációról generációra.

Ezáltal az értéktárban meg-

jelent 2 új kategória: a  kulturális 

örökség és a sport.

Az értéktár Mórahalom város 

honlapján és a Csongrád Megyei 

Önkormányzat oldalán található 

meg:

morahalom.hu/ertektar

csongrad-megye.hu/site/index.

php/onkormanyzat/ertektar/tele-

pulesi-ertektar (keresés települési 

értéktárra: Mórahalom)

„Ha új, boldog Magyarországot 

akartok fölépíteni, térjetek vissza 

gyökereitekhez, ezer éves kultúrá-

toknak ahhoz a csodás örökségé-

hez, amelynek világában egyet je-

lentett kereszténynek, magyarnak 

és európainak lenni.” (Szent II. Já-

nos Pál pápa)

Értéktár konferencia, Aranyszöm Rendezvényház (2017. július 7.), 
Értéktárak kiállítása
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Kovács-Tanács Istvánné

„Az én templomom”
Kárpát-medencei ván-
dorkiállítás

Érdekes színfoltja volt telepü-

lésünk életének, hogy november 

5-től a mórahalmi Szent László 

Katolikus Templom adott otthont 

„Az én templomom” című orszá-

gos rajzkiállításnak. A  vándorki-

állítás anyagát képező 48 db rajz 

2016 szeptemberében indult el a 

Kárpát-medence mindazon ma-

gyarlakta településeire, ahol igény 

volt rá, és szívesen, örömmel fo-

gadták. És mi valóban örömmel 

fogadtuk a gyönyörű alkotásokat, 

hiszen…

„Különös hely a templom. Ép-

pen olyan épület, éppen úgy kőből, 

téglából, fából és vasból van, mint 

akármelyik másik ház. A  magyar 

ember mégis a templom irán-

ti tiszteletét fejezi ki, amikor ezt 

mondja rá: Isten háza! Valójában 

azonban nem Istennek van szüksé-

ge erre a házra, hanem az ember-

nek. Nekünk van szükségünk arra, 

hogy legyen egy megszentelt hely és 

idő, ahol, és amikor elvonulhatunk 

e világon minden egyébtől, és egye-

dül annak szentelhetjük minden 

gondolatunkat és érzésünket, hogy 

itt az Istennel rendszeresen és ün-

nepélyesen találkozzunk.”

Mint megtudtuk, bár a pá-

lyázat alsó tagozatos diákoknak 

került kiírásra, érkeztek rajzok 

óvodásoktól, felső tagozatosoktól, 

fogyatékkal élő, autista gyerekek-

től, illetve a határon túl élőktől is, 

és a beérkezett pályamunkák szá-

ma megközelítette az 1400 db-ot, 

melyből 4 kategóriában hirdettek 

1-3. helyezettet, valamint további 

4 kategóriában egy-egy különdíj 

került kiosztásra – nem lehetett 

egyszerű a döntés.

A  Szent László Katolikus Ál-

talános Iskola kisdiákjai ámulat-

tal vegyes csodálattal nézegették 

kortársaik alkotásait, a  változatos 

technikai megoldásokat, kiválasz-

tották kedvenceiket, és próbál-

ták megjegyezni a képen látható 

templomok neveit, közben pedig 

megfogalmazódott bennük az 

elhatározás, hogy máskor ők is 

megpróbálkoznak hasonlóval.

Köszönjük a lehetőséget és a 

kiállítás támogatását a Lakitelek 

Népfőiskolának, a  Közi Horváth 

József Népfőiskolának és a Kapocs 

Népfőiskolának, valamint min-

denkinek, akinek szerepe volt en-

nek megvalósításában.

Szent László Katolikus Általá-

nos Iskola, Mórahalom

KOVÁCS-TANÁCS ISTVÁNNÉ (Szeged, 1968) A szegedi Közgazdasági Szakközépisko-
lában szerzett érettségi bizonyítványt, majd ezt követően rögtön az ásotthalmi Petőfi  Sán-
dor Emlékkönyvtárban kezdett el dolgozni. 2005-ben könyvtárosként végzett az SZTE 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, majd 2008-ban kulturális menedzser képesítést szer-
zett a bajai Eötvös József Főiskolán. 2001-2016. között 15 évig vezetője volt az ásotthalmi 
Petőfi  Sándor Művelődési Ház és Könyvtár intézménynek. Részt vett számos civil szerve-
zet működésében, illetve 2005-2016 között vezette a Csutri Kulturális és Hagyományőrző 
Egyesületet. Elnökségi tag volt a Csongrádi Megyei Könyvtárosok Egyesületében, jelenleg 
is elnökségi tagja a Csongrád Megyei Népművelők Egyesületének.
 2017 februárjától Mórahalmon dolgozik az Aranyszöm Rendezvényházban. Részt vett 
a Kapocs Népfőiskola alapításának előkészítő munkálataiban, jelenleg szakmai vezetőként 
végzi feladatait a népfőiskolában, és közművelődési szakemberként a rendezvényházban. 
A TOP 5.3.1-16 Cselekvő közösségek projektben közösségszervezőként vesz részt. Négy 
éve tevékenyen segíti a Katolikus Karitász mórahalmi csoportjának munkáját. 

Az én templomom c. rajzverseny díjazott munkáinak kiállítása 
a Szent László templomban
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In memoriam

Kelemen HunorKelemen Hunor

Kallós Zoltán végtisztessége
Kelemen Hunor beszéde*

Kedvenc dalával, az ördöngös-

füzesi bujdosódal eljátszásával 

indították válaszúti otthonából 

utolsó útjára az élete 92. évében 

elhunyt Kallós Zoltán néprajzku-

tatót. A  bújdosódalt a több tucat 

népzenészből szerveződött alkalmi 

zenekar játszotta a Kallós-kúria 

udvarán összegyűlt, végtisztességet 

tevő mintegy ezerfős gyülekezetben.

A  gyászbeszédet Kató Béla, az 

Erdélyi Református Egyházkerület 

püspöke mondta. Ezt követte Ke-

lemen Hunor, a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) el-

nöke búcsúbeszéde.

Az erdélyi és magyarországi 

néprajzkutató műhelyek nevében 

szóló Pozsony Ferenc, az erdélyi 

Kriza János Néprajzi Társaság tisz-

teletbeli elnöke az elhunyt életútját 

felidézve azt hangsúlyozta, hogy 

Kallós Zoltán integratív személyi-

ség volt, aki sikeresen gyűjtötte ösz-

sze, „virtuális nemzeti közösségbe 

integrálta” a Kárpát-medence és a 

világ magyarságát.

Kelemen László, a  Hagyomá-

nyok Háza igazgatója szavai sze-

rint a népzenészek nemcsak hang-

szert, könyvet és tarisznyát kaptak 

tőle, hanem hivatást is, Kallós Zol-

tán nélkül a táncházmozgalom sem 

létezne, és a Hagyományok Háza 

sem jöhetett volna létre.

Az emlékező beszédek után 

moldvai csángó asszonyok éne-

keltek a néprajzkutató koporsója 

mellett, majd a rögtönzött zenekar 

játszott.

Kallós Zoltánt a kolozsvári Há-

zsongárdi temetőben helyezték vég-

ső nyugalomra.

Búcsúzni gyűltünk össze Kallós 

Zoltán néprajzkutatótól, népzene-

gyűjtőtől, az erdélyi magyar tánc-

házmozgalom indítójától, sokunk, 

mindannyiunk Zoli bácsijától. Sze-

rettük és tiszteltük őt, felnéztünk 

rá, csodáltuk. Gyakran kértünk 

tőle tanácsot.

Napok óta sűrűn hallom, fü-

lemben cseng Zoli bácsi hang-

ja. Egy biztos hang a bizonytalan 

időkben. Amikor a lakása ajtaján 

kopogtattunk: “Bújj be!”-kiáltás 

volt a válasz. Csóró egyetemisták 

voltunk, annak a diktatúrának a 

legsötétebb éveiben, amely halálra 

ítélte az identitások sokféleségét. 

Halálra ítélte mindazt, amit hoz-

tunk magunkkal jó ezer esztendőn 

át az időben. Kallós Zoltán élet-

művét akkor nem láttuk, csak az 

* Elhangzott 2018. február 17-én.


